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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři,
léto je v plném proudu, prázdniny
jsou přede dveřmi a počasí láká
vyrazit si k vodě, například k
těšetické přehradě.
Právě řešení problematiky
vypouštění vody z vodního díla
Těšetice a úprava koryta potoka
Únanovka se blíží a pokud se nic
nezadrhne, tak by se na podzim
mohlo začít s pracemi.
Od
minulého
vydání
zpravodaje se v naší obci udála řada
věcí, bohužel také nemilých a někdy
dokonce nečekaně smutných.
I takové věci se v životě
stávají a je nutné se s tím vyrovnat a
jít dál. O tom všem je toto číslo
obecního zpravodaje.
Přeji příjemné čtení.
Ing. Zdeněk Nekula
starosta obce

____________________

Audit hospodaření
v roce 2018
Tak jako každý rok, tak i letos, na
žádost obce přijeli krajští kontroloři
prověřit hospodaření obce Těšetice
za loňský rok.

Kontrola
proběhla
na
obecním úřadě 21. května 2019.
Závěr nezávislého auditu je
neradostný, obec dostala „céčko“.
ZN

____________________

Nová účetní
Současná
účetní
obce
paní
Harantová po provedeném auditu
podala
výpověď
z pracovního
poměru.
Od 1.7.2019 nastoupí nová
účetní obce paní Ing. Radmila
Veselá, která dosud pracovala na
pozici ekonom, správce rozpočtu a
hlavní účetní na Správě majetku
města Miroslav, a pomůže nám
napravit neradostný stav účetnictví
obce Těšetice.

1

Přejeme paní Veselé hodně
trpělivosti a energie při odstraňování
zjištěných chyb a nedostatků.
ZN

____________________

Rozloučení
V pondělí 29. dubna nás nečekaně,
tragicky, až neuvěřitelně, opustil pan
Ladislav Smrčka, který na obci
pracoval na úseku údržby. Nejdříve
jsem noční zprávě, že Laďa ráno
nepřijde
do
práce,
zcela
neporozuměl. Během několika chvil
jsem ale pochopil, že už nepřijde
nikdy…
Vykonával práci svědomitě, s
radostí a elánem, který by mu mohli
mnozí závidět. Uměl u práce
přemýšlet a nehleděl na čas a na

počasí. Práce pro obec byla pro
Ladislava Smrčku téměř posláním.

odkopali a odřezali tyčky a v poslední
části vyčistili kurt od travin a křovin.
V současné době je na kurt přivezena
nová antuka.
VT
Poznámka redakce:
Na zvelebení sportovního areálu
odpracovali členové TJ již více než
135 brigádnických hodin.

____________________

Výsledky voleb
do EP

Laďo, dovol, abych Ti
jménem obce za vše poděkoval. Bylo
mi potěšením a radostí s Tebou
spolupracovat.
Čest Tvé památce.

____________________

Poděkování

S úctou
Smrčková Antonie

____________________

Brigáda
Na žádost obecního úřadu místní
členové a hráči TJ Těšetice pomohli
ve třech etapách s přípravou na
revitalizaci kurtů a okolí tím, že
nejprve odstranili v únoru staré
oplocení, ve II. etapě v březnu

Výsledky voleb (strana, počet hlasů):
- 28
- 26
- 19
- 14
- 13
- 9
- 5
- 5
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
PW
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Od 1. června se stal novým
zaměstnancem obce pan Tomáš
Kunert, který nastoupil na úsek
údržby.
Přejeme mu, aby se mu
v novém zaměstnání dařilo.
ZN

Pálení čarodějnic

Ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019 se i v
naší obci konaly volby do Evropského
parlamentu. Do volební komise
zasedly a na řádný průběh voleb
dohlížely paní Žižková Anna,
Hloušková
Božena,
Smrčková
Antonie, Hrůzová Marie, Květoňová
Marie, Bauchová Jaroslava, Žižková
Klára.

ANO 2011
KDU-ČSL
ODS
SPD (Okamura)
Piráti
KSČM
ANO, troll
Moravané
SPR-RSČ (Sládek)
STAN, TOP 09
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NE-VOLIM
Pro Česko
Agrární dem. strana

Nová posila

____________________

Ing. Zdeněk Nekula
starosta

Chtěla bych touto cestou poděkovat
Zastupitelstvu obce Těšetice za
poskytnutí finančního daru na
poslední
rozloučení
s
mým
manželem Ladislavem Smrčkou.
Zároveň
bych
chtěla
poděkovat občanům, kteří se přišli se
zesnulým rozloučit.

____________________

V úterý 30. 4. v poslední dubnovou
noc proběhla jako každý rok v naší
obci Filipojakubská noc – tzv. pálení
čarodějnic.
Podle počtu zúčastněných je
vidět, že tato akce je oblíbená nejen
u dětí, ale i u dospělých. Mnozí se
bavili až do brzkých ranních hodin.
Čarodějnici na vatru vytvořily ženy z
Klubu žen. U výčepu rozdávaly milé
úsměvy, i přes pěnící lahodný pivní
mok, Kristýnka Kadlecová a Štěpánka
Masarovičová, kterým patří velké
díky.
Aby se tato akce mohla
uskutečnit, musela jí předcházet
lesní brigáda. Celý sobotní den 27. 4.
2019 strávili dobrovolníci z řad
místních hasičů a občanů Těšetic v
lese, aby připravili dostatek dřeva
nejen na vatru pro ,,pálení
čarodějnic“, ale též na táborák pro
akci konanou následující týdenlampiónový průvod.
Dřevo se tentokrát těžilo
trochu dále než obvykle. Z lesa jej
vozili zkušení řidiči Ladislav Večeřa a
Petr Nováček se dvěma traktory a
malými vlečkami.
Kůrovcem
napadené stromy kácel zkušeně
Zdeněk Daberger a jemu druhou
pilou pomáhal Jan Worbis. Další
záslužnou činnost, jak se dřevem z
lesa, tak i se stavěním táboráku,
vykonali Rudolf Kocmánek, Petr
Nováček ml., Lukáš Kraizel, Václav
Tkadlec, René Votava ml., Ladislav
Večeřa ml. Všichni si zaslouží velké
díky.
PW

utkání skončila nerozhodně, ale
výsledek byl to poslední, o co v
těchto utkáních šlo.
V prvním utkání se sešli hráči
v hojném počtu, v odvetě už byla
jejich účast bohužel slabší, ale i tak
obě akce sklidily úspěch a splnily svůj
účel. Před zápasem, při utkání a také
po závěrečném hvizdu se všichni
zúčastnění náramně bavili, čemuž
přispěli samotní hráči komickými
situacemi v utkání. Dle intenzity
smíchu
přítomných
diváků
ozývajícího se z ochozů usuzujeme,
že se akce náramně vydařila.
Novinkou letos také bylo
předzápasové utkání mládeže místních chlapců, které se podařilo
více, než se očekávalo a malých se
sešlo dostatečně. Na organizaci se
podílela obec Těšetice a TJ Těšetice.
Obecní úřad pro hráče
zajistil obsluhu, limonádu a pivko
zdarma. Za to jim patří velké
poděkování.
Za zmínku stojí určitě i to, že
v obou utkáních vstřelil branku
„nestárnoucí“ Josef Dufek.
VT

____________________

Lampiónový
průvod
Dne 7. 5. 2019 se konal lampiónový
průvod zakončený táborákem. Děti
spolu s dospěláky obešly obvyklou
trasu po vesnici s lampióny. Po
příchodu na fotbalové hřiště dostaly
limonádu, špekáček a krajíc chleba.
Při opékání na malém ohýnku se
družili malí i velcí a všichni byli
radostní.
Počasí se vcelku vydařilo, a
proto někteří zůstali v družném
hovoru až skoro do půlnoci.
Poděkování za pomoc patří
ženám z Klubu žen (Květě Zvěřinové,
Štěpánce Masarovičové a Milušce
Zaspalové), které špekáčky i
limonádu dětem předávaly. Taktéž si
zaslouží poděkování hasiči i tátové
od rodin, kteří táborák stavěli,
konkrétně - Daberger Zdeněk, Jelen
Josef, Votava Petr, Svoboda Petr,
Trávníček Karel, Večeřa Ladislav st.,
Nekula Zdenek st.
PW

____________________

Dětský den
Tento rok připadl svátek dětí,
1. června, právě na sobotu. Proto
jsme toho využili a uspořádali pro ně

____________________

Svobodní - Ženatí
Ve středu 1. 5. a 8. 5. 2019 se na
našem hřišti ve sportovním areálu
konaly znovuobnovené tradice v
podobě „srandamačů“, ve kterých se
utkali svobodní proti ženatým. Obě
3

tradiční dětský den ve sportovním
areálu. Děti měly možnost se
vydovádět na skákacím hradě, při
různých soutěžích, povozit se na
koních, opéci si špekáček a na závěr
si téměř zaplavat v hasící pěně,
kterou vyrobili hasiči z Miroslavi.
Odměnou za soutěžení jim byly
balíčky se sladkostmi, tombola s
překvapením, limonáda a zmrzlina.
Nejen děti, ale i dospěláci si mohli
vyzkoušet, jak jsou na tom se
zručností a pohyblivostí.
Tak jako ostatní akce, ani
tato by nemohla proběhnout, pokud
by nezištně nepomáhali lidé, kterým
na
průběhu
pořádaných
společenských
aktivit
záleží.
Poděkování patří všem! MŠ za
zapůjčení atrakcí pro soutěžení dětí,
paní Robličkové za to, že ochotně a s
trpělivostí vozila ratolesti na
konících, panu Vintrovi, který až z
Blanska přivezl se synem skákací
hrad, paní Marcele Míkové za
darování limonády pro děti, paní
Lence Votavové za zmrzlinu pro děti
a všem ostatním občanům, ženám,
hasičům, zastupitelům, dětem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na
uskutečnění této akce.
PW

____________________

Jubilanti
Všem občanům, kteří se v uplynulých
měsících
dožili
významného
životního jubilea, přejeme touto
cestou
ještě
jednou
hodně
spokojených let prožitých ve zdraví.
Bagoňová Věra – 80 let
Kraizel Zdeněk – 75 let
Brníková Jana – 70 let
Pilátová Františka – 85 let
Peroutková Růžena – 86 let
Valenová Květoslava – 87 let
Vytáček Václav – 65 let
Kocmánková Marie – 70 let
Nekulová Věra – 70 let
PW
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____________________

Tančíme dál !
K desátému výročí našeho tanečního
vystupování Vám nabízíme pár
vzpomínek na naše začátky.
Společná práce při vytváření nových
tanců nám přináší spoustu radosti a
zábavy.
Na trénincích vládne družná
a přátelská nálada. Tu bychom chtěly
přenášet i mezi vás a pokud se s námi
pobavíte, bude to pro nás ta nejlepší
motivace.
Za váš zájem srdečně děkujeme.
Klub žen Těšetice

____________________

Uvolněný
Na
dubnovém
zasedání
Zastupitelstva obce Těšetice, bylo
schváleno, že s účinností od 1.5.2019
bude mít obec Těšetice po 16-ti a půl
letech opět uvolněného starostu.
Přestože tomu nebránily
žádné zákonné důvody a obec mohla
mít uvolněného starostu už od
ustavujícího zasedání v listopadu
minulého roku, trval na tomto
omezení samotný starosta, aby do
úplného vyvázání se z povinností a
vazeb vůči státem vlastněným
společnostem byl tzv. neuvolněný a

právě k 30. 4. 2019 mu skončila
„služba vlasti“.
ZN

____________________

Činnost
SDH Těšetice
Sbor dobrovolných hasičů Těšetice
má ke dni 15. 6. 2019 32 členů.
3. 4. 2019 se velitel zásahové
jednotky Daberger Zdeněk a velitel
družstva Worbis Pavel zúčastnili
školení ve Znojmě.
8. 4. 2019 se školení strojníků
zúčastnili členové Večeřa Dominik,
Worbis Jan.
21. 4. 2019 proběhla schůze okrsku
č. 18 k upřesnění soutěže v požárním
sportu.
28. 4. 2019 byla schůze velitelů ve
Vítonicích.
30. 4. 2019 členové SDH Těšetice
postavili táborák na čarodějnice.
7. 5. 2019 opět členové SDH Těšetice
postavili táborák na lampionový
průvod.
11. 5. 2019 proběhlo okrskové kolo
soutěže v požárním sportu v
Těšeticích na místním hřišti, které
začalo ve 14 hodin. Soutěže se
zúčastnila 4 družstva mužů a 2
družstva žen. Konečné pořadí
soutěže u mužů: 1. místo – SDH
Vítonice s časem 20,80; 2. místo –
SDH Lechovice s časem 24,77;
3. místo – SDH Práče s časem 25,45;
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4. místo – SDH Těšetice s časem
32,45. konečné pořadí soutěže u
žen: 1. místo – SDH Vítonice s časem
20,16; 2. místo – SDH Práče 28,26.
1. 6. 2019 se členové SDH zúčastnili
organizace
dětského
dne
v
Těšeticích.
20. 6. 2019 jsme navštívili den
otevřených dveří u hasičů ve
Znojmě.
Josef Bezrouk
starosta SDH

____________________

Farnost
Milí spoluobčané,
po čase se připojuji i já s několika
řádky do obecního Zpravodaje za
naši těšetickou farnost. Celkově
myslím farnost žije klidným životem,
který nás pomalu všechny unáší do
věčnosti, kterou očekáváme. To
neznamená, že spíme.
Bohoslužebné slavnosti se
opakují rok od roku stejně a přece
jsou každý rok trochu jinak. Zatímco
dříve jsme celé Velikonoce od
Zeleného čtvrtka do Bílé soboty
slavili v Prosiměřicích, poslední tři
roky zkoušíme jiný model: střídáme
farní kostely a v Těšeticích konáme
obřady Velkého pátku s působivými
zpěvy o umučení Páně, velkými
přímluvami a s uctíváním Svatého
Kříže. Osvědčilo se to. Letos jsme
dostali právě k Velikonocům do
těšetického
kostela
dar
z
trapistického kláštera v Novém
Dvoře, se kterým mě pojí dlouholeté
přátelství: sadu bohoslužebných
rouch, tzv. ornátů.
Již druhý rok za sebou se v
kostele v Těšeticích při pouti konalo
také první svaté přijímání dětí: letos
se setkalo s Ježíšem sedm dětí. Při
nedělní poutní mši nám zazpívala
schola mladých z našich farností. A
protože je třeba myslet i na
budoucnost, manželé Culkovi se
scházejí ke zpívání s dětmi a také
tato dětská scholička již mnohokrát
naši bohoslužbu mile oživila. Kdyby
se kdokoli chtěl přidat, je vítán. ☺

V neděli 23. 6. oslavíme se
všemi farnostmi v Prosiměřicích
slavnost Božího Těla s průvodem po
obci. No a potom nás čekají již
prázdniny. Během školního roku se
věnujeme dětem při vyučování
náboženství a během prázdnin se s
nimi setkáváme při různých výletech
nebo na farním táboře v Hodově.
Loňský tábor (na fotce
večerní táborák) byl na téma České
století a při organizaci toho letošního
jsme se nechali inspirovat románem
Johna Flahagana Hraničářův učeň.
Jménem všech farníků vám přeji
klidné prázdniny, obohacující chvíle
odpočinku. K tomu posílám modlitbu
a požehnání.
Pan farář Jindřich

____________________

Poplatky
Žádáme
občany,
kteří
ještě
neuhradili poplatky za komunální
odpad a za psa, aby tak učinili co
nejdříve.
Poplatky mohou občané
uhradit hotově na pokladně
obecního úřadu nebo pohodlně z
domova bezhotovostním převodem
z účtu:
- za komunální odpad 500 Kč na
osobu/rok
- za psa 100 Kč / pes / rok,
- 2. a další pes 150 Kč / pes / rok
Podrobnější
informace
dostali občané na letáku do schránky
nebo jsou k dispozici na úřední desce
a nebo na www.tesetice.cz .
ZN

____________________

Prodej dlažby
Obec Těšetice nabízí občanům a
dalším zájemcům k prodeji použitou
betonovou dlažbu o velikosti
30x30x4 cm za cenu 3,- Kč / ks.
Na skladě je ještě posledních několik
set kusů. Kdo zaváhá …

Žádosti mohou občané
podávat na obecní úřad. Po úhradě
ceny je dlažba vydávána pověřeným
zaměstnancem obce.
ZN

____________________

Příprava a
realizace investic
a oprav
Dle schváleného plánu investic a
oprav pro toto volební období byla
zahájena příprava a aktualizace
projektů a dalších úkolů.
Reálně lze letos očekávat, že
bude provedena revitalizace části
sportovního areálu.
Povodí Moravy s.p. plánuje
se zahájením prací na úpravě koryta
potoka Únanovka v září tohoto roku.
Prodej stavebních míst pro
výstavbu RD se rovněž letos
uskuteční.
Nákup komunální techniky
(traktor, vozík, mulčovač, sypač,
pluh) byl již z větší části realizován.
Zbývá ještě pořízení rotačního
koštěte.
Rozhodně bychom chtěli mít
letos vysoutěženého dodavatele a
6

příští rok na jaře realizovat chodník
na Bantické ulici.
ZN

____________________

Usnesení
Krajského soudu
v Brně
Přestože je dlouhá léta veřejně
přístupný katastr nemovitostí a
každý občan si může kdykoliv zjistit,
komu patří který pozemek a pokud
patří obci a má o něj zájem, tak si jej
může po schválení v Zastupitelstvu
pronajmout nebo koupit, rozhodl se
jeden místní občan pro neobvyklý
postup a chtěl získat do svého
vlastnictví
několik
obecních
pozemků
okolo
hřbitova
prostřednictvím soudu.
Krajský soud v Brně rozhodl
a potvrdil usnesení Okresního soudu
ve Znojmě (zastavení řízení), proti
kterému se tento občan odvolal ve
věci o určení vlastnického práva.
ZN

____________________

Zeleň
Úpravu záhonu před obecním
úřadem a školkou jsme zahájili
přesadbou růží do Růžové ulice.
Následně bylo provedeno
odborné chemické ošetření plevelů,
které aplikoval ještě náš bývalý
zaměstnanec pan Ladislav Smrčka.
Po 14-ti dnech účinku
postřiku a vydatném dešti pan Vilém
Jelen nachystal pozemek kultivačním
strojem – prokypření.
S
paní
Marcelou
Zimmermannovou jsme vytvořili
půdní pokryv netkanou černou
textilií a provedli výsadbu záhonu.
Ve výsadbě se nacházejí
okrasné rostliny odolné proti
slunečnímu žáru a nenáročné na
zálivku a údržbu.
Rostliny
zatím
příliš
nevynikají, obzvláště za použití
dekorační mulčovací kůry, v níž se při
svém dosavadním malém vzrůstu
ztrácejí.
Pro udržení kůry v záhonu
jsem z nedalekého kamenolomu
přivezl modrý tříděný kámen a
dekoračně
doladili
s
Olgou
Belešovou.
Nyní už jen budeme čekat,
zda se rostliny uchytí a vyrostou do
krásy.
Dále
mezi
bývalým
Capilanem a Víceúčelovým zařízením
jsme provedli údržbu středového
parčíku.
Byl proveden řez suchých a
nepotřebných větví na vzrostlých
stromech, zakráceny a tvarově
upraveny okrasné keře.
Ještě by bylo dobré
odplevelit prostor mezi keři a
okrasnými nízkými jehličnany, které
zanikají ve vysoké trávě, již nelze
sekačkou zakracovat.
Průběžně
probíhá
plánovaná výsadba popínavých
dekoračních rostlin v obci na
vhodných
plochách
i
méně
vzhledných zdech. Významu pak
zeleň dosahuje především na
frekventovaných
místech,
kde

porost splní funkci rychlého
zkrášlení, zvýšení vlhkosti i snížení
hluku.
Vincent Beleš

____________________

Žluté čáry
Na návsi byly obnoveny žluté čáry. Je
to vodorovné značení – zákaz
zastavení
(plná)
a
stání
(přerušovaná), aby mohla Policie ČR
účinně
vymáhat
zajištění
průjezdnosti v kritickém úseku mezi
prodejnou Jednoty a obecním
úřadem.
Řidiči mají k dispozici
dostatek místa k zaparkování na
ploše před VÚZ, odkud je do
obchodu, na OÚ i do MŠ jen několik
kroků.
ZN

____________________

Svodidla
Správa
a
údržba
silnic
Jihomoravského kraje po dohodě s
obcí umístila do zatáčky na příjezdu
do Těšetic ve směru od Prosiměřic
svodidla.
Doufejme, že toto opatření
bude dostatečné, protože v tomto
místě došlo již k několika vážným
dopravním nehodám.
ZN

____________________

UBYTOVNA
Ubytování
cena dle pokojů 160 Kč den/os.
Za 2 a více nocí 150 Kč den/os.
- Dále nabízíme pro občany a
organizace přípravu jídel na rodinné
oslavy, svatby atd., za příznivé ceny.
Více informací na www.tesetice.cz
a tel. číslech:
jídelna – 515 271 332
obecní úřad – tel.: 515 271 110

Společenský sál
Soukromá akce, nebo uzavřená
společnost (narozeniny, svatby,
smuteční hostiny, setkání spolužáků,
rodáků…) – nájem 2.000,- Kč/den
+ vratná
záloha
3.000,Kč
Soukromá akce – pouze pronájem
výčepu, chodby a sociálního zařízení
– nájem 1.000,- Kč/den + vratná
záloha 2.000,- Kč
Komerční akce (kdy je vybíráno
vstupné) – nájem 4.000,- Kč/den +
vratná záloha 5.000,- Kč
Jednorázové
akce
aktivita, přednáška)
300,- Kč/hodinu

(sportovní
– nájem

Dále se hradí cena za elektřinu, plyn
a vodné, stočné.
správce - tel.: 728 045 201
obecní úřad – tel.: 515 271 110

Nabídka služeb obce

JÍDELNA
Obědy
- 61 Kč (v Těšeticích)
- cena v jiných obcích za příplatek
(dle vzdálenosti rozvozu)
Strávníkům nabízíme pohodlné a
bezstarostné placení obědů formou
souhlasu s inkasem.
Vyžádejte si více informací u
kuchařek!
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Nabídka služeb obce

Sportovní areál
Soukromá akce, nebo uzavřená
společnost (narozeniny, svatby,
smuteční hostiny, setkání spolužáků,
rodáků…) – nájem 100,- Kč/den
+ vratná
záloha
2.000,Kč
Sportovní akce – pouze pronájem
sociálního zařízení a sportoviště –
nájem 100,- Kč/den (výjimka pro TJ

Těšetice – nájem 0,- Kč) + vratná
záloha 2.000,- Kč
Komerční akce (kdy je vybíráno
vstupné) – nájem 500,- Kč/den +
vratná záloha 3.000,- Kč

Dále se hradí cena za elektřinu,
vodné a stočné.
správce - tel.: 731 556 984
obecní úřad – tel.: 515 271 110

____________________

Povolenky
k vjezdu
Na konci ulice směrem k přehradě je
dlouhodobě omezení vjezdu pro
motorová vozidla. Pokud občané,
rybáři, či další zájemci potřebují zajet
s vozidlem k přehradě v lese, lze na
obecním úřadě zakoupit povolenku k
vjezdu.
- celodenní 10,- Kč
- měsíční 200,- Kč
Zájemci si mohou zakoupit i více
povolenek do zásoby, aby nemuseli
opakovaně na OÚ.
ZN

____________________

Těšetická pouť
V sobotu 16. 6. 2019 se konala pouť.
Jako každý rok, tak i letos,
vypomáhaly obci ženy z Klubu žen a
hasiči, všichni za velmi teplého
počasí chodili po obci a zvali občany
na večerní zábavu.
Je velká škoda, že řada domů
zůstala pro ně "zavřená" a stejně tak
i účast na tanečním večeru byla
mizivá, přestože hrála výborná
kapela Cauliflower Band /čili Pepa a
Rosťa Květoňovi/. Přesto nás to
neodradilo.
Jsme rádi, že se o této akci
dozvěděli občané z okolních vesnic a
přišli nás podpořit a pobavit se s
námi.

Svojí troškou do mlýna
přispěly svými tanečky ženy z Klubu
žen /Blanka Dufková, Květa
Zvěřinová, Marie Hrůzová, Jarka
Šimáková, Štěpánka Masarovičová,
Lidka Plačková, Miluška Zaspalová,
Majka Květoňová, Darja Votavová/.
Tímto jim patří velké poděkování.
Dále
bychom
rádi
poděkovali
mladým
hasičům
/Tomáši Nezvalovi, Janu Worbisovi/,
paní Janě Nezvalové a Antonii
Smrčkové, všem a nejen místním
občanům, kteří se přišli pobavit.
Doufáme, že příští rok bude
co do účasti hojnější.
M. Worbisová
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____________________

Plánované akce
•

13. července
>> Memoriál Jaroslava Prokeše
(sportovní areál)

•

21. září
>> tradiční POSVÍCENÍ
PW

____________________

Tělovýchovná
jednota Těšetice
Vážení
spoluobčané
a čtenáři
tohoto Zpravodaje,
ve
druhém
čtvrtletním vydání
těšetického
informačního plátku v tomto roce
Vám místní fotbalový klub shrne
jarní část sezony 2018/2019.
Po podzimní části soutěže se
naše mužstvo nacházelo na 6. místě
tabulky, tedy přesně uprostřed. Měli
jsme 14 bodů za 4 výhry, 2 remízy a
4 porážky. V zimní přestávce naše
mužstvo na vlastní žádost opustil
Josef Kosec, který změnil bydliště a
chtěl nastupovat za prosiměřické
mužstvo. Náš tým posílil Daniel
Mach, který přišel z Dobšic a
mužstvo doplnil Jan Sikora, který
dříve hrával za družstvo SK Návsí, z.
s. – okres Třinec.
V jarní části nás ale nečekalo
nic lehkého, neboť 7 z 10 utkání jsme
museli absolvovat na hřištích
soupeřů a bodově se nám již nedařilo
tak dobře, jako na podzim. V prvním
jarním utkání v Konicích jsme remízu
na velmi těžkém terénu zachraňovali
až v poslední minutě, když vyrovnal
Daniel Mach. V tomto utkání navíc
obdržel červenou kartu náš brankář
Zbyněk Řezáč, když bránil spoluhráče
a dva zápasy musel tedy nuceně
odpočívat.
V dalším utkání jsme jeli do
Vranova nad Dyjí, kde se nám
dlouhodobě na malém hřišti nedaří,
domácí nám udělili lekci z
produktivity a zaslouženě vyhráli 4:0.
Ve třetím venkovním zápase v řadě
jsme hráli na novém hřišti v Dyji, kde
jsme díky dvěma brankám Jana
Juřátka zvítězili 1:2.
V prvním domácím jarním
utkání jsme přivítali hlavního
aspiranta na postup, který u nás už
dva roky nezískal ani bod. Tentokrát
ale mužstvo Pavlic prokázalo své

kvality a zvítězilo 1:5. V utkání jsme
po
brance
kapitána
Libora
Katolického do konce první půle
vedli. Ve druhé půli ale hosté utkání
rozhodli. Následující zápas jsme
sehráli v Havraníkách, kde jsme také
vedli, po brance Petra Kloudy, ale i
tentokrát byl šťastnější soupeř a
zvítězil po brankách v posledních 20
minutách 3:1. Tohle utkání se
později ukázalo jako důležité kvůli
postavení v tabulce.
Ve druhém domácím klání
jsme přivítali mužstvo FK Znojmo C,
se kterým se hrálo vyrovnané utkání,
ale rozdílovým hráčem se ukázal ve
druhé půli nastoupivší hráč a
kanonýr A týmu Petr Németh, který
dvěma góly rozhodl o třech bodech
pro hosty. O možná bodový zisk nás
připravil i svou chybou sudí Jenerál,
který v poslední minutě neodpískal ,
ani po přiznání znojemského hráče,
jasný pokutový kop pro náš tým.
Utkání skončilo 2:3 a naše obě
branky vstřelil Dušan Komenda.
V dalším kole jsme překvapili
bodovým ziskem v Mramoticích,
když jsme přivezli bod za remízu 2:2,
i když jsme už ve 20. minutě
prohrávali 2:0. Za náš tým skórovali:
Martin Kvinta a Patrik Svoboda z PK.
V Hlubokých Mašůvkách
jsme prohráli 3:1, náš gól vstřelil
Vojtěch Nohava.
V předposledním utkání
sezony jsme na domácím hřišti
porazili tým Grešlového Mýta 5:1 po
dvou brankách Daniela Macha,
jednou se trefili Martin Kvinta,
Dušan Komenda a Vojtěch Nohava a
v posledním zápase, ve kterém se již
příliš nebránilo, jsme prohráli na
hřišti Olbramkostela 7:3. Góly
vstřelili Martin Kvinta, Daniel Macha
a Dušan Komenda z PK.
Po skončení sezony hráči
dostali měsíční volno, ve kterém
mohou individuálně trénovat a ke
společné přípravě se mužstvo pod
vedením nového trenérského dua,
Radka Černého a jeho asistenta Karla
Dundy, sejde v sobotu 13. července
2019.
Již teď se jisté, že někteří
hráči naše mužstvo opustí, neboť
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projevili zájem o vytvoření si
vlastního týmu a vedení mužstva
proto intenzivně jedná o nových
tvářích, aby se doplnil kádr a
neopakovaly se problémy
s
nedostatkem hráčů, které jsme
naštěstí v minulé sezoně řešit
nemuseli, ale odchodem čtyř
stabilních hráčů nám tento „strašák“
opět hrozí. Nejideálnější by bylo,
kdyby se zpět do mužstva vrátili
místní hráči, kteří jsou u nás
registrovaní, ale kvůli nedostatku
času v současné době nehrají. Snad
se k týmu zase připojí. Již teď máme
oficiálně potvrzeno, že novým
hráčem od sezony 2019/2020 bude
Jiří Jemelka, který se do naší vsi nově
přistěhoval.
Od dubna má naše mužstvo
nové vedení, které pracuje ve složení
(předseda – Libor Katolický,
místopředseda – Miroslav Vyklický a
členové výboru: Věra Nováková,
Václav Tkadlec, Marek Zimmermann
a Ivo Balík).
Končícímu
předsedovi,
Martinu Trávníčkovi, který funkci
dobrovolně opustil, velmi děkujeme
za jeho čas a práci, kterou po dobu
svého předsedování pro náš klub
udělal. Závěrem bychom vás chtěli
pozvat na tradiční Memorial
Jaroslava Prokeše, který se bude
konat v sobotu, 13. 7. 2019 od 11:30.
Letos na turnaji uvidíme mužstvo
domácích Těšetic, Wolf team (tým
Davida Vlka), Stará Garda (výběr
Josefa Dufka) a mužstvo Bantic (nově
vznikající tým).
Více zpráv o týmu, souhrny
utkání mužů a další informace si
můžete přečíst na našem webu
www.tjtesetice.cz
nebo
na
facebooku
www.facebook.com/tj.tesetice
.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu
těchto webových stránek a hlavně
na to, že nás budete v hojném počtu
podporovat v podzimních bojích
nové sezony.
Václav Tkadlec

KONEČNÁ TABULKA STŘELCŮ V TĚŠETICÍCH PO SEZÓNĚ 2018/2019:
1. Vojtěch NOHAVA – 10 branek
2. Dušan KOMENDA – 6 branek
3. Patrik SVOBODA a Daniel MACH – 4 branky
4. Libor KATOLICKÝ a Martin KVINTA – 3 branky
5. Jan JUŘÁTEK, Ivo BALÍK a Michal OSOHA – 2 branky
6. Karel TRLICA, Pavel RAPUTA a Petr KLOUDA – 1 branka
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